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این  نماینده  گان  بادغیس و  باشنده گان والیت  از  ده هاتن 
جوند  ولسوالی  سقوط  به  پیوند  در  مجلس  در  والیت 
یک  طی  ناامنی،  افزایش  و  طالبان  دست  به  والیت  این 
فرماندۀ  و  والی  برکناری  خواستار  کابل  در  راه پیمایی 

پولیس بادغیس شدند.
ابراز  بادغیس  والیت  در  ناامنی  افزایش  از  معترضان 

ارگان های  صورتی که  در  دادند  هشدار  و  کرده  نگرانی 
امنیتی در این راستا هرچه زودتر اقدام نکنند، برخی از 
ولسوالی های دیگر این والیت نیز به دست طالبان سقوط 

خواهد کرد. 
راه پیمایان که  روز دوشنبه در برابر ارگ ریاست جمهوری 
گردهم آمده بودند، برای تامین امنیت در والیت بادغیس 
خواستار برکناری والی و فرمانده امنیه این والیت شدند.
برخی از نماینده  گان مردم بادغیس در مجلس نماینده  گان 

نیز در جمع معترضان حضور داشتند. 
به  بادغیس  در  اخیر  تحوالت  به  پویند  در  اعتراض  این 
پیشتر  می شود،  اندازی  راه  جوند  ولسوالی  سقوط  ویژه 
جوند  ولسوالی  بر  طالبان  از  گروهی  شب(  )یک شنبه 
حمله کرده و به آسانی کنترل این ولسوالی را به دست 

گرفتند.
عبدالرحیم، نماینده مردم بادغیس در مجلس نماینده  گان 
در  که  گفت  داشت،  حضور  دیروز  راه پیمایی  در  که 

ولسوالی های مقر، آب کمری و باالمرغاب ناامنی بیشتر 
طالبان  دست  به  ولسوالی ها  این  سقوط  احتمال  و  شده 

وجود دارد. 
آقای رحیم می گوید که نماینده گان مردم بادغیس پیشتر با 
وزیر امور داخله در مورد ناامنی های این والیت صحبت 
کردند اما به گفته او، هیچ اقدامی در زمینه بهبود امنیت 

صورت نگرفته است.
نماینده  گان در  ایماق، عضو مجلس  از سویی هم صفیه 
مورد سقوط ولسوالی جوند به دست طالبان گفت: »پیشتر 
که  بودیم  داده  اطالع  امنیتی  و مسووالن  داخله  وزیر  به 
طالبان در قریه گل چین و خیرخانه ولسوالی جوند تجمع 

کرده اند؛ اما کسی به صدای ما گوش نداد.«
خانم ایماق گفت که بر بنیاد گزارش رسیده به او اکنون 
بیش از ٥٠٠ طالب در ولسوالی جوند جا به جا شده اند. 
از  شماری  در  که  است  والیت هایی  جمله  از  بادغیس 

ولسوالی های آن شورشیان مسلح نفوذ دارند.
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مغازه ام سوخت اما ایمانم نسوخته است، فردا شروع به کار خواهم کرد!
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

امروز نوازشریف، سرتاج عزیز و راحیل 
شریف به کابل می آیند

شریف با غنی دیدار 
خصوصی و محرمانه دارد

نخست وزیر پاکستان روز سه شنبه به افغانستان سفر می کند.
وزارت امور خارجه پاکستان روز دوشنبه اعالم کرد نواز شریف، 
جمهور  رییس  غنی  اشرف  دعوت  به  کشور  این  وزیر  نخست 
عالقه  مورد  مسایل  مورد  در  گفت وگو  منظور  به  و  افغانستان 
مشترک و منطقه و با تمرکز بر نقش اسالم آباد در فرآیند صلح 

افغانستان، روز سه شنبه به کابل سفر خواهد کرد.
این دومین سفر نواز شریف به افغانستان و اولین سفر وی پس از 

استقرار دولت وحدت ملی در کابل است.
نواز شریف پیش از این در تاریخ سی ام نوامبر 2٠13 میالدی به 
افغانستان سفر کرده بود....                             ادامه صفحه 6

 19 رهایی  بدل  در  که  است  گفته  غنی  رییس جمهور 
تن از مسافران هیچ »زندانی مجرم« آزاد نشده است. 
او گفت که دولت برای رهایی گروگان های باقی مانده 

نیز تالش می کند.
19  تن از 31 مسافری که در ماه فبروری در والیت 
 11 ثور/   21( شنبه  دو  روز  بودند،  شده  ربوده  زابل 
می( در ولسوالی جاغوری والیت غزنی آزاد شده و به 

مقام های محلی سپرده شدند.  
اسداهلل کاکر، عضو شورای والیتی زابل گفته است که 
زنان  و  کودکان  شمول  به  ازبک   22 با  مسافران  این 

تبادله شده اند.
طریق  از  که  اظهاراتی  در  دوشنبه  شام  غنی  اشرف 
تلویزیون ملی افغانستان نشر شد، گفت که »هیچ گونه 
نشده  پرداخت  ما  وطنان  هم  این  رهایی  برای  پولی 

است«.
که  زندانی یی  که هیچ  افغانستان گفت  رییس جمهور 
در  باشد  بوده  افغانستان  زندان های  در  تثبیت جرم  با 
بدل رهایی این مسافران آزاد نشده است، اما گفت که 

شماری از کودکان با این مسافران مبادله شده اند. او 
افزود: »سیاست دولت، مبادله افراد مجرم نیست.«

غنی توضیح داد که در زمستان شماری از افراد خارجی 
در والیت بدخشان در...                  ادامه صفحه 6

معترضان بادغیسی در کابل:

والی و فرماندۀ پولیس بادغیس برکنار شوند

کمیسیون های 
انتخاباتی

و چشم هایی که 
به جیب مردم 
دوخته شده!
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تو هیچ
وقت 

نویسنده 
نمی شوی!

در برگ ها

پـایـان 
بـازی

رییس دولت وحدت ملی:

19 گروگان با شماری از کودکان تبادله شدند

نگـرانی شدید از وضعیت کشـور
در نشست بنیاد شهید مسعود

صفحه 6



نه تنها این که تا حال از برگزاری انتخابات 
پارلمانِی سال جاری خبری نیست، که حاال 
جهانی  جامعۀ  مالِی  کمک های  قطِع  خبر 
این  اعضای  انتخاباتی،  کمیسیون های  به 
کمیسیون ها را نگران کرده است. مسووالِن 
کرده اند  اعالن  انتخاباتی  کمیسیوِن  دو  هر 
کارمنداِن  امتیازات  و  معاش  زودی  به  که 
این  از  پیش  که  انتخاباتی  کمیسیون های 
می شد،  تأمین  خارجی  کمک های  دَرِک  از 
این  تأمیِن  صدد  در  آن ها  و  می شود  قطع 
افغانستان  داخلِی دولت  بودجۀ  از  معاشات 
هستند. این در حالی است که در نتیجۀ کارِ 
انتخابات  انتخاباتی،  کمیسیون های  همین 
بن بسِت  با  گذشته  سال  ریاست جمهوری 
شدیدی مواجه شد و کشور را تا لبۀ پرتگاهِ 

بحران به پیش برد.
با  با روی کار آمدِن حکومت وحدت ملی 
سازمان  و  جهان  قدرت های  میانجی گری 
ملل، هرچند کشور از خطر افتادن به قهقرای 
جنگ های داخلی رهایی یافت، اما حکومت 
جدید به دلیل خاستگاه و تهداب کجی که 
شش ماهِ  تا  بود،  گرفته  شکل  اساس  آن  بر 
نخست نتوانست هیچ گونه موثریتی از خود 
به نمایش بگذاردـ هرچند که با تشکیل کابینۀ 
آن در ماه هفتم، بار دیگر چراغ های سبِز امید 
ترتیب  این  به  است.  روشن شده  دل ها  در 
حکومِت  یک  شکل گیری  که  گفت  باید 
راه  بهترین  آن هم  که  ناکارامد  و  نامتجانس 
رهایی از یک بحران کالِن انتخاباتی بود، تنها 
دستبردهای  و  ندانم کاری ها  حاصل  تنها  و 

کمیسیون های فاسِد انتخاباتی بود.
تیم  دو  میان  توافق نامه  امضای  از  پس 
و  جهانی  جامعۀ  نظارت  تحت  انتخاباتی 
تشکیل حکومت وحدت ملی بر منبای این 
اولویت های  عمده ترین  از  یکی  توافق نامه، 
این حکومت، اصالح نظام انتخاباتی بود که 
در متن توافق نامۀ حکومت وحدت ملی هم 
آن  برای  و  شده  یاد  آن  از  گونۀ صریح  به 
ضرب االجل تعیین شده است. اولویت دادن 
به این اصالحات در نظام فاسد و ناکارامد 
خواست  تنها  نه  انتخاباتی  کمیسیون های 
مردم افغانستان بود، بلکه جامعۀ جهانی هم 

تشکیل  از  پس  نخسِت  روزهای  همان  در 
که  بود  کرده  اعالن  به صراحت  حکومت، 
در صورت عدم اصالح این نظام، حاضر به 
پرداخِت کمک های مالی به این کمیسیون ها 

نیست.
این حکومت، حاال  از  با گذشت هشت ماه 
تا  اندکی  فرصت  هرچند  که  می شود  دیده 
باقی  کنونی  نماینده گاِن  مجلس  کار  پایان 
اصالح  برای  جدی  اقدام  هیچ  اما  نمانده، 
تنها  است.  نگرفته  صورت  انتخاباتی  نظام 
کاری که شده، تشکیل یک کمیسیون اصالح 
و  تأخیر  ماه  هفت  از  پس  انتخاباتی  نظام 
کشمکش های بیهوده بر سِر اعضا و رییِس 
در  کمیسیون  این  این که  اما  است.  بوده  آن 
فرصت یک ماهۀ گذشته چه اقداماتی کرده و 
بر اساس کدام جدول زمانی حرکت می کند، 
می رسد کشور یک  نظر  به  که  در شرایطی 
بار دیگر در مرز عبور از خط قرمِز عدول 
که  امری ست  گرفته،  قرار  اساسی  قانون  از 

مسکوت مانده است.
نظام  اصالح  توافق نامۀ  متن  بنیاد  بر 
انتخاباتی، قرار بر این بود که پس از مراسم 
داکتر  تأیید  با  غنی  جمهور  رییس  تحلیِف 
اصالح  کمیسیون  تشکیل  فرمان  عبداهلل، 
شدِن  پُر  با  تا  شود  صادر  انتخاباتی  نظام 
بار  انتخاباتی،  نظام  در  موجود  خالهای 
انتخاباتی  بحران  تلخ  طعم  افغانستان  دیگر 
از  برای عبور  را نچشد و مجبور نشود که 
یک بحران خانمان سوز، بار دیگر با تن دادن 
به حکومتی نامشروع و تحمیلی جام زهر را 

سر بکشد.
و  تعدیل  تمهیداِت  گرفتِن  دست  روی 
از  یکی  شاید  انتخاباتی،  نظام  اصالح 
مهم ترین برنامه های استراتژیِک معطوف به 
بوده که عرصه  توافق نامه  این  دِل  در  آینده 
انتخاباتِی  را برای پیش گیری از یک بحران 
دیگر مهیا می کرد. با وجود این اما آن چه تا 
که  است  این  پیداست،  امر  از ظواهر  کنون 
حکومت وحدت ملی، هیچ عزم و اراده یی 

برای تحقِق این مهم ندارد. 
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  یک  تشکیل 
به  مشورتی  و  پژوهشی  صالحیت  تنها  که 

با  رابطه  در  ملی  وحدت  حکومت  سران 
انتخاباتی  نظام  در  نیاز  مورد  اصالحات 
داشت، وقتی به هفت ماه می انجامد؛ می توان 
گفت که اصالح این نظام انتخاباتی تا آخر 

کارِ این حکومت هم شاید به انجام نرسد!
از  بسیاری  تقاضاهای  و  تالش ها  کنون  تا 
انتخاباتی،  نهادهای  مدنی،  جامعۀ  آدرس 
در  مردمی  اجتماعات  و  سیاسی  جناح های 
شده  صادر  انتخاباتی  نظام  اصالح  راستای 
است. اما کمیسیونی که قرار بود در فردای 
مراسِم تحلیف شروع به کار کند، با گذشت 
هفت ماه از آن روز، هنوز که هنوز است، اندر 
خم کوچۀ اول است! به این ترتیب، به نظر 
می رسد که نمی توان چندان به اصالح نظام 
انتخاباتی چشم امید داشت. چه بسا این که 
می داشت،  وجود  امیدواری یی  چنین  اگر 
به  کمک هایش  قطع  به  هم  جهانی  جامعۀ 
کمیسیون های انتخاباتی مبادرت نمی ورزید. 
جامعۀ جهانی یی که همواره بر آن بوده تا با 
حمایت های مالی خود، عرصه را برای رشد 
و شکوفایی افغانستان و عبور مسالمت آمیز 
اصالح  از  که  کند، حاال  فراهم  بحران ها  از 
شسته،  دست  کمیسیون ها  این  زودهنگامِ 
عدم حمایت مالی از تمویل یک روند پُر از 
ارزیابی  تقلب و فساد را مرجح و موجه تر 
کرده و کماکان بر تصمیِم خود مبنی بر قطِع 

کمک هایش ایستاده است. 
بی پوِل  کمیسیون های  میان،  این  در 
تداوم  برای  که  می مانند  باقی  انتخاباتی 
کشور  ملی  بودجۀ  به  چشم  خود،  کار 
حاصل  که  وضعیت  این  دود  دوخته اند. 
فسادپیشه گی یا ندانم کارِی مسووالِن همین 
به چشم مردمی  بار دیگر  کمیسیون هاست، 
تمویل  برای  آن ها  بیت الماِل  از  که  می رود 
می شود.  استفاده  ناکاره  کمیسیون های  این 
روند  تسریع  ممکن،  راه حل  تنها  بنـابراین، 
و  انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات 
جلب نظر و حمایِت مجددِ تمویل کننده گاِن 
سراِن  جدی  توجه  که  است  بین المللی 

حکومت وحدت ملی را می طلبد.
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علی پارسـا

کمیسیون های انتخاباتی
و چشم هایی که به جیب مردم دوخته شده!

 

که  رسیده  مرحله یی  به  روزها  این  در  ناامنی  و  جنگ 
نگرانی های مردم و حلقات و چهره های سیاسی را آشکار 
سیاسِی  مطرِح  از چهره های  دیروز شماری  است.  کرده 
بنیاد شهید مسعود گرد هم آمدند  جهاد و مقاومت، در 
احمدولی  با  را  موجود  وضعیِت  از  نگرانی  های شان  و 

مسعود در میان گذاشتند.
در این نشست، وضعیِت کشور مورد بررسِی همه جانبه 
قرار گرفت و بر برخی راه حل ها تأکید رفت. پیش از این، 
استاد عطا محمد نور هم در برابر وضعیِت موجود واکنش 
نشان داده بود و شماری از چهره های برجستۀ سیاسی در 
دیگر مناطِق کشور نیز واکنش هایی در این ارتباط داشتند. 
می دهد  نشان  مسعود،  شهید  بنیاد  در  دیروز  نشسِت  اما 
نیروهای سیاسی و چهره های برجستۀ کشور که در  که 
گذشته بدنۀ اصلِی مقاومت برضد طالبان بودند، وضعیِت 
خطیِر کشور را درک کرده اند و اگر حکومت به وضعیِت 
واکنش های  که  می رود  احتمال  نکند،  توجه  موجود 
این چنینی در نهایت به اخِذ یک تصمیِم کالن منتهی گردد 

تا کشور از رفتن به کامِ بحران نجات یابد. 
امروزه از هر گوشه و کنارِ کشور می شنویم که باید محورِ 
باید در  برابر طالبان، دوباره ساخته شود و  مقاومت در 
با  مردم  گیرد.  ایستاده گی صورت  اخیر  ناامنی های  برابر 
و  است  مطرح  که  شایعاتی  و  اخیر  تحرکاِت  به  توجه 
والی  اظهارات  جمله  از  ـ  گرفته  صورت  که  اظهاراتی 
پکتیکا که اکنون برکنار شده ـ رأس نظام را قابل اعتماد 
نمی دانند و باور دارند که کسانی در دروِن نظام از قدرِت 
موجود استفاده کرده، توطیه یی را علیه نظام و مردم به راه 
انداخته اند. حاال از هر زبانی می شنویم که شماِل کشور 
می شود  تبدیل  میانه  آسیای  برای  دیگر  وزیرستانی  به 
نماینده گان  برخی  است.  پیش  در  داخلی  جنگ های  و 
در  که  دارند  قرار  حکومت  در  حلقاتی  می گویند  مردم 
همسویی با پاکستان می خواهند کشور را به سوی نابودی 
و سقوط به دامِن داعش و جنگ های داخلی سوق دهند. 
اگرچه حکومت چنین اتهامی را رد کرده است، اما تبارزِ 
می سازد.  بی پاسخ  را  دولتی  مقام های  بیشتر،  ناامنی های 
مزدور  حلقۀ  یک  که  می گویند  تحلیل گران  برخی 
می خواهد دولت را به حِد یک شرکِت امنیتی تقلیل دهد 
برابر  ابزار در  به عنوان سربازان و  افغانستان  از مردم  و 
کشورهای منطقه استفاده کند. حتا در برخی محافل گفته 
بین  از  یا  نجنبیم، روزی می رسد که  اگر  شده است که 
رفته ایم یا کشور را از دست داده ایم. با این حساب، یک 
نگرانی شدید در میان قشر سیاسی و مردم به وجود آمده 
که اگر به آن توجه نشود، بیِم آن می رود که مردم خود 

در برابر وضعیِت مبهم و مشکوک دست به کار شوند.
مسعود  شهید  بنیاد  در  دیروز  نشسِت  صورت،  هر  به 
دارند  زیادی  نگرانی هاِی  کشور  سیاسیوِن  که  داد  نشان 
و هیچ مرجعی هم وجود ندارد که به این نگرانی ها به 
به دولت  ما  پیشنهاد  پاسخ دهد.  گونۀ روشن و مستدل 
وحدت ملی این است که باید هرچه زودتر ناامنی ها را 
مهار کند و جلو گسترش ناامنی های ُخردکننده را بگیرد. 
افزیش  نیز  و  جبهه یی  جنگ هاِی  و  حمالت  افزایش 
عدم  است.  رسانده  بینی  به  را  مردم  انتحاری،  حمالِت 
اصالح نهادهای انتخاباتی، مشخص نشدِن نامزد وزارت 
به  بین المللی  نهادهای  کمک های  قطع  نیز  و  ملی  دفاع 
اولویت های  شدن  فراموش  انتخاباتی،  کمیسیون های 
دولت وحدت ملی و بی توجهی به توافق نامۀ سیاسی که 
مبنای مشروعیت دولت وحدت ملی است و به گونۀ عمده 
تشکیل نیافتن دولت و حکومت وحدت ملی به معنای 
راستین آن، نگرانی های عمده یی را به وجود آورده اند که 
گرفته  جدی  موجود  ملِی  وحدت  دولت  طرِف  از  باید 
شوند. در غیر آن، به نظر می رسد که وضعیت به تدریج 
از کنترل خارج خواهد شد و فصِل دردناِک دیگری در 

تاریخ کشور شکل می گیرد. 

واکنش ها را جدی بگیرید



هارون مجیدی
همزمان با سفر هیأت بلندپایۀ پاکستانی به کابل، شماری 
می خواهند  ملی  دولت وحدت  رهبران  از  تحلیلگران  از 
که فریب بازی های پاکستان را نخورده و به مقا م های این 

کشور تفهیم سازند که کابل دست بوس نمی شود. 
آنان هم چنان می گویند که دولت پاکستان به هیچ طرفی 
پاکستان  آدرس  از  صلح  آوردن  انتظارِ  و  نیست  وفادار 

نابجا است.
است  قرار  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
نوازشریف نخست وزیر پاکستان به همراه راحیل شریف 
رییس ستاد مشترک ارتش و سرتاج عزیز مشاور امنیت 

ملی این کشور امروز به کابل بیایند. 
تأسیس  هنگام  از  کابل  به  نوازشریف  سفر  نخستین  این 

دولت وحدت ملی در افغانستان است.  

حکومت  می گوید:  نظامی  مسایل  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل 
اما، همواره  پاکستان خود وسیلۀ کشورهای دیگر است؛ 
بازی  رو  دو  سیاست  با  افغانستان  قبال  در  کشور  این 
کرده که یک بار روی خوش نشان داده، اما در پس پرده 
به  تا  فرستاده  افغانستان  به  را  گروه ها  دهشت افگن ترین 

اهداف خود برسد.
آقای امرخیل می گوید که دولت وحدت ملی در سیاستش 
مقامات  حاال  و  کرده  برخورده  ساده گی  به  پاکستان  با 

دولت پی برده اند که اشتباه کرده اند.

این آگاه نظامی با اشاره به سیاست های پاکستان در قبال 
نبوده و حاال  افغانستان، می افزاید: پاکستان هرگز صادق 
نیز صادق نیست و بر سیاست مداران افغانستان که با دقت 

تمام با پاکستانی ها برخورد داشته باشند.
آقای امرخیل با اشاره به گفته های پرویز مشرف که گفته 
بود، ما به خاطری طالبان را حمایت کردیم که آقای کرزی 
می گوید:  است،  نزدیک  هند  با  پیشین  جمهور  رییس 
»دولت وحدت ملی با خوش بینی در روابطش با پاکستان 
برخورد کرد و چند نفر عسکر را برای آموزش به پاکستان 
و  گردید  هندوستان  رنجش  سبب  همه  این  که  فرستاد 
نشان داد که رهبران بدون برنامه و شتاب زده با پاکستان 

برخورد کرده اند«

در عین حال، ذکریا ذکریا عضو کمیسیون روابط بین الملل 
مجلس نماینده گان می گوید: پاکستان تنها به منافع خود 
می اندیشد و در پی این است تا بیابد که صلح در افغانستان 

به نفع پاکستان و یا جنگ.

به  پاکستان  »زمانی که  می کند:  تصریح  مجلس  این عضو 
مبارزه  القاعده  گروه  با  که  سپرد  تعهد  جهان  و  امریکا 
می کند؛ اما دیده شد که رهبر این گروه در داخل پاکستان 
و نزدیکی آموزشگاه نظامی این کشور مخفی بوده است. 

آنان با بی شرمی تمام دست به این کار زده بودند«
داشته  باور  پاکستان  حرف های  به  نباید  که  می گوید  او 
باشیم؛ بهتر است همکاران جهانی  که برای ما نیت خیر 
کرده  فراوان  کمک های  افغانستان  ساختن  برای  و  دارند 
برای  موجود  امکانات  و  پول ها  این  از  استفاده  با  اند، 

افغانستان صلح را به ارمغان بیاوریم.
آقای ذکریا خطاب به رهبران دولت وحدت ملی می گوید 
انتظار  و  نیست  وفادار  هیچ طرفی  به  پاکستان  دولت  که 

صلح از این کشور بی جا است.
این عضو مجلس تأکید می کند: »با هر طرح پاکستان باید 
به دیدۀ شک نگریسته شده و عکس آن عملی گردد و اگر 
آن ها با یک برنامۀ قوی به نام صلح می آیند، ما باید آمادۀ 
جنگ باشیم؛ در این جا است که پاکستان متوجه می شود 
که ما مستقالنه عمل می کنیم و سیاست ما دست خود ما 
است و پاکستان با حقایق عینی روبرو خواهد شد و ما را 

به گمراهی نخواهد برد.«
سیاسی  آگاهان  از  یکی  فرهنگ  امین  محمد  هم چنان، 
می گوید: بعد از این که حکومت وحدت ملی اعالم شد، 
تالش شد تا فضای بی اعتمادی که قباًل وجود داشت از 
را  خود  سفر  نخستین  رییس جمهور  و  شود  برده  میان 
چندین بار  نیز  پاکستانی  زعمای  و  داد  انجام  پاکستان  به 
که  آمد  میان  به  روحیه یی  گویا  آمدند،  افغانستان  به 
دهشت افگنی به مفاد هر دو کشور نیست و برای زدودن 

آن باید کار مشترک صورت گیرد.
سیاست  در  کار،  این  با  می کند:  تصریح  فرهنگ  آقای 

خارجی افغانستان بی توجهی رخ داد و بعضی کشورهایی 
دخالت  شدند؛  آزرده  داشتند،  ارتباط  افغانستان  با  که 
تیره  را  فضا  نیز  یمن  و  عربستان  موضوع  در  افغانستان 

ساخت.

مهار  توان  پاکستان  است:  باور  این  به  فرهنگ  آقای 
نیروهای دهشت افگن در افغانستان را دارد؛ اما این کشور 

متأسفانه اراده به چنین کاری ندارد. 
سفر  به  اشاره  با  کشور  صنایع  و  تجارت  پیشین  وزیر 
مقام های پاکستانی به کابل گفت: وظیفۀ رهبران افغانستان 
است که در مذاکرات خویش به مقام های پاکستانی تفهیم 
کنند که از برنامۀ خود مبنی بر ایجاد حکومت دست بوس 

در افغانستان دست بردارد.
درهای  عقب  در  شنبه  سه  امروز  است  قرار  نوازشریف 

بسته با رییس جمهور غنی دیدار و گفت وگو کند. 
او همچنین با داکتر عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت 

ملی افغانستان نیز دیدار و گفت وگو خواهد کرد. 
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آتش بس والی بغالن با طالبان
ناجیه نوری

با  تازه  اقدام  یک  در  بغالن،  والیت  محلی  مقام های 
جنگجویان طالبان در این والیت آتش بس کرده اند. 

طالبان  که  می گوید  مجلس  در  بغالن  نمایندۀ  یک 
تالش  در  امنیتی،  نیروهای  با  آتش بس  از  استفاده  با 
تقویت صفوف خویش هستند و اگر حکومت مناطق 
تحت کنترل طالبان را واپس نگیرد، آنان خود دست 

به کار می شوند. 
از  اقدام درحالی صورت می گیرد که بخش هایی  این 
والیت بغالن در چند سال پسین نا آرام بوده و مخالفان 

مسلح در شماری از ولسوالی  ها نفوذ داشته اند. 
حاال نماینده  گان بغالن مدعی هستند که دولت اراده یی 

برای جنگ با مخالفان مسلح در این والیت  ندارد. 
به  مجلس  در  بغالن  نمایندۀ  محسنی  عظیم  محمد 
روزنامۀ ماندگار می گوید که ارتش و پولیس در بغالن 
طالبان  ضد  بر  را  گسترده یی  عملیات  می خواستند 
راه اندازی کنند؛ اما مقا م های حکومت مرکزی به دالیل 

نامعلوم مانع این عملیات شده اند.  
 این عضو مجلس با انتقاد از برخی از مسووالن امنیتی 
می گوید: »یک تعداد جنرال هایی که برای رهبری جنگ 
مبارزه  جای  به  شده اند،  فرستاده  بغالن  به  طالبان  با 
اند و شخص وزیر  با طالبان مصروف خوش گذرانی 

داخله هم از این جریان آگاهی کامل دارد«.
او دلیل گسترش نفوذ طالبان در بغالن را عدم توجه 
تجهیزات  و  امکانات  طالبان  گفت:  دانسته  حکومت 
ندارند و قوت و نیروی کافی هم در اختیار ندارند؛ اما 
عدم توجه حکومت و کم  کارهای پولیس محلی، سبب 

شده تا طالبان بزرگ جلوه کنند«.
او گفت: پولیس  محلی بغالن بدون هیچ نوع درگیری 
و جنگ، پاسگاه های امنیتی را به طالبان واگذار کرده و 

عقب نشینی می کند.
در  هم  وضعیت  این  مجلس،  نمایندۀ  این  باور  به 
دندغوری و هم در بغالن مرکزی جریان دارد و مقصر 
اصلی این مسأله کسانی اند که در ایجاد پولیس محلی 

نقش داشته اند.
در  را  ملی  اردوی  و  پولیس  روحیۀ  گفت:  محسنی 
بغالن پولیس محلی با واگذارکردن پاسگاه های امنیتی 

به دشمن بسیار ضعیف ساخته است.
در  تا  داشتند  برنامه  امنیتی  »نیروهای  می گوید:  او 
را  تصفیه یی  عملیات  مرکزی  پلخمری  و  دندغوری 
طالبان  وضعیت  مناطق  این  در  زیرا  کنند،  راه اندازی 

شدن  تمام  حال  در  مهمات شان  و  نبود  خوب  اصاًل 
بود؛ اما برای نیروهای امنیتی از مرکز دستور داده شد 

تا جنگ را متوقف کنند.«
از  شماری  همکاری  به  والیت  »والی  افزود:  محسنی 
آتش بس  که  اکنون  و  کردند  آتش بس  طالبان  با  افراد 
تقویت  و  تجهیزات  طالبان سرگرم جمع آوری  است، 

صفوف خود هستند«.
وی هشدار می دهد که اگر حکومت برای بازپس گیری 
خود  مردم  نکند،  اقدام  طالبان  تصرف  تحت  مناطق 
دست به کار شده و مناطق از دست رفته را از طالبان 

بازپس خواهند گرفت«.
تاله  ولسوالی  شهردار  علمیار  عزیزاهلل  حال،  درهمین 
می گوید:  ماندگار  روزنامه  به  بغالن  والیت  برفک  و 
در  و  است  خرابی  به  رو  بغالن  در  »وضعیت 
ولسوالی  و  مرکزی  بغالن  دهنه غوری،  ولسوالی های 
تاله و برفک و دندغوری مربوط شهر پلخمری مرکز 
دولت  مسلح  مخالفین  فعالیت های  بغالن،  والیت 

شدت یافته است« .
بغالن تجهیزات  امنیتی والیات  نیروهایی  او،  به گفتۀ 
پیشرفته در اختیار ندارند و تشکیل پولیس در ولسوالی 
این  الجهیشی  سوق  موقعیت  نسبت  برفک  و  تاله 

ولسوالی، بسیار کم است.
در  امنیتی  پرسونل  و  تجهیزات  کمبود  »از  گفت:  او 
ولسوالی تاله و برفک، چندین بار به مقامات پیشنهاد 

گردیده، اما توجه الزم صورت نگرفته است«.
علمیار می گوید: »اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد 
نگیرد،  امنیتی صورت  با مسوولین  و کمک های الزم 

امکان سقوط این ولسوالی متصور است «.
و  هستند  فرصت  انتظار  در  مخالفین  وی،  گفتۀ  به 
مسدودشدن سرک تاله وبرفک دوشی از اثر آب خیزی 
نیز می تواند برای آنان یک فرصت باشد و در صورت 
مرکز  می تواند  ساده گی  به  مخالفین  راه،  مسدودشدن 

ولسوالی را تصرف کنند« .
جنرال  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
سکوت  از  پس  بلخ  والیت  سرپرست  عطامحمدنور 
طوالنی، اخیراً از حکومت مرکزی خواست تا به جای 
حرف و سخن، وارد عمل شود؛ ورنه خود او به میدان 
خواهد آمد و با بسیج مردم، خود به این نا به سامانی ها 

پاسخ خواهد داد.
همین اکنون در بیش از هفت والیت افغانستان جنگ 
جریان  امنیتی  نیروهای  و  طالبان  گروه  میان  شدید 
دارد و ساکنین این والیات ضمن انتقاد از عدم توجه 
حکومت به این مساله و دخیل بودن برخی از مقامات 
اگر  که  اند  داده  هشدار  خصوص  این  در  حکومتی 
حکومت برای تامین امنیت و راندن طالبان از مناطق 
شان اقدام نکند، خود وارد عمل شده و طالبان را وادار 

به عقب نشینی خواهند کرد.

توضیح سفارت امارات در پیوند به اخراج 
بازرگانان افغانی:

اخراج خارجی های 
غیرمطلوب امری عادی است

تحلیلگران با اشاره به سفر مقام های پاکستانی به کابل:
به اسالم  آباد تفهیم شود که دست بوس نمی شویم

وزارت خارجه افغانستان کار دار سفارت امارات عربی متحده 
را در اعتراض به اخراج بازرگانان افغانستانی احضار کرد.

وزارت خارجه افغانستان روز گذشته اعالم کرد: حکمت خلیل 
با  دیدار  در  افغانستان  خارجه  وزارت  سیاسی  معاون  کرزی، 
درکابل  متحده  عربی  امارات  سفارت  کاردار  الکعبی  جمعه 
توضیح وی را در باره اخراج ششصد بازرگان افغانی خواستار 

شد.
کاردار سفارت امارات عربی متحده نیز گفت: شمار افغان های 
اخراج شده از امارات متحده عربی را که رسانه های افغانستان 
منتشر کرده اند، غیر دقیق است و همچنین هیچ مسأله سیاسی 

در اخراج آنها دخالت ندارد.
وی افزود: تعداد اندکی از افغان ها بنابر مسایل حقوقی از امارات 

عربی متحده اخراج شده اند.
الکعبی، اخراج خارجی های غیرمطلوب از امارات عربی متحده 

را یک روند عادی دانست.
بازرگانان افغانی که مجوز فعالیت آنها درامارات عربی متحده 

لغو شده است، همه شیعه و از قوم هزاره هستند.
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

برای  چابهار  بندر  آماده سازی  برای  تالش 
استفادۀ تجاری افغانستان و توجه بر ایجاد 
آسیای  تا  چابهار  از  تجارتی  شاهراه های 
میانه و و صل شاخۀ دیگِر آن به پاکستان 
و از طریق آن کشور به هند، در طرح های 
که  دیگری ست  نمونۀ  ایران،  اقتصادی 
شاهراه  یک  عنوان  به  افغانستان  موقعیِت 

تجارتی را برجسته می سازد.
میانه  آسیای  کشورهای  و  پاکستان  هند، 
ولی  دارند،  طرح هایی  زمینه  این  در  نیز 

همۀ این طرح ها به ثبات امنیتی افغانستان 
پیوند خورده؛ ثباتی که به نظر می رسد در 

سال های آینده تأمین خواهد شد. 
مسیر  یک  تنها  افغانستان  ترانزیتی  مسیر 
برای  که  طرح هایی  بود.  نخواهد  زمینی 
ایجاد یک فرود گاه شبیه فرودگاه دوبی در 
بخشی از افغانستان وجود دارد تا بتواند به 
عنوان پل ارتباطی هوایی منطقه عمل کند، 
اهمیت ویژۀ افغانستان در زمینۀ ترانزیت را 

برجسته تر می سازد.
و  هند  مانند  کشورهایی  در  انرژی  به  نیاز 
آسیای  در  انرژی  این  وجود  و  پاکستان 
برای  هم  را  خوبی  فرصت های  نیز  میانه 
به دست آوردن  انرژی و هم  به  دسترسی 
عاید از پروژه های انتقال انرژی، و هم در 
زمینۀ اشتغال، برای افغانستان میسر خواهد 

ساخت.
و  معادن  در  سرمایه گذاری  جلب  امکان 
بزرِگ  فرصت  هم  افغانستان  طبیعی  منابع 

اقتصادی دیگر است.
این ها و فرصت های دیگِر اقتصادی که بعداً 
رشد  شد،  خواهد  اشاره  آن  به  جایش  در 
اقتصادی قابل مالحظه را برای افغانستان به 

ارمغان خواهد آورد.

5-1 امنیت و ثبات
افغانستان  ناامنی در  دور جدید بی ثباتی و 
این گونه  از  مملو  سرزمین  این  )تاریخ 
کودتای  با  است(  دراز  و  کوتاه  دوره های 
ظاهرشاه  پسرکاکایش  علیه  داوود  محمد 
ـ بیش از چهل سال قبل ـ آغاز شد. این 
بی ثباتی با کودتای احزاب چپ ادامه یافت، 
در  گردید،  تشدید  سرخ  ارتش  حضور  با 
به  جدیدی  صورِت  مجاهدین  حکومت 
این  به  را  همسایه گان  پای  و  گرفت  خود 
میدان کشاند، در اخیر دهۀ نود قرِن گذشته 
با دو محور طالبان و حامیان شان و مقاومت 
این سو  به  از 2٠٠1  و  پیش رفت  به  ملی، 
با وجود حضور بیش از ٥٠ کشور جهان، 

هنوز پایان نیافته است.
دورۀ  این  پایان  از  نشانه های روشنی  حاال 

بی ثباتی به نظر می خورد.
در داخل افغانستان، نیاز به پایان بخشیدن 
برجسته  زمانی  هر  از  بیشتر  داستان،  این 

شده.
و  دور  و  نزدیک  همسایه گان  میان 
دوام  این که  درک  منطقه،  کشورهای 
آنان صدمه  ثباِت  به  افغانستان  بی ثباتی در 
فرصت های  افغانستان،  در  ثبات  و  می زند 
برای شان  را  توسعه  و  اقتصادی  بزرگ 

فراهم می آورد، قابل دید است.

به نحوی  که  نیز  جهان  بزرگ  قدرت های 
نیاز به یک میدان جنگ دارند و از سویی بر 
سر منافع اقتصادی با هم در رقابت استند، 
میدان  که  رسیده اند  نانوشته  تفاهِم  این  به 
منافع  و  است  میانه  شرق  بعدی،  جنگ 
آسیا)منطقۀ  از  بخش  این  در  اقتصادی شان 
بیشتر  توضیحاِت  مورد  این  در  افغانستان/ 
داده خواهد شد( بهتر تأمین شده می تواند.

این مسایل سبب می شود که امنیت و ثبات  
افغانستان به تدریج در پنج تا ده سال آینده 

تأمین شود.
طرح جدید برنامۀ صلح با مخالفیِن مسلح 
که برای اولین بار با حمایت پاکستان همراه 
فصل  شدن  بسته  از  بارزی  نشانۀ  است، 
و  افغانستان  کتاب  در  تروریسم  و  طالبان 
پاکستان  جدید  رویکرد  ماست.  منطقۀ 
دید  از  که  حالی  در  تروریسم  مسالۀ  به 
تردید  و  شک  از  هاله یی  در  افغانستانی ها 
پایۀ  بر  هم   تردید  و  شک  و  دارد  قرار 
استوار  واضحی  تاریخِی  و  تجربی  عوامل 
است، یک رویکردِ مثبت به شمار می رود.

استراتژی  تغییر  که  است  روشن  این هم 
تأمین  برای  افغانستان،  قبال  در  پاکستان 
اصلی  عامل  بلکه  نیست؛  افغانستان  منافع 
ـ  سیاسی  درازمدت  منافع  بودن  نهفته  آن، 
به  پاکستان در منطقه است. ولی  اقتصادی 
هر صورت، افغانستان می تواند از این تغییر 

استراتژی سودهای کالنی نصیب شود. 
یک برداشِت دیگر هم این است که تغییر 
استراتژی پاکستان در قبال افغانستان، ناشی 
از شیوه های جدید برخورد دولت وحدت 
با پاکستان است. جدا از این که نقش  ملی 
دولت جدید افغانستان در این زمینه نادیده 
استراتژی  تغییر  واقع  در  شود،  گرفته 
گروه های  و  افغانستان  برابر  در  پاکستان 
دارد)در  طوالنی تری  ریشۀ  تروریستی، 
پاکستان  برنامه های  و  اهداف  نقش،  مورد 
بعداً به تفصیل خواهم گفت؛ اما در این جا 
به همین اکتفا می شود(. در سال های آینده، 
تروریستِی  گروه های  با  پاکستان  برخورد 
فعال در هر دو کشور و نقش پاکستان در 
تأمین ثبات و امنیت در افغانستان، مثبت و 

مثمر ثمر خواهد بود.
امنیتی  نیروهای  تدریجِی  شدن  قدرتمند 
گستردۀ  حضور  به  نیاز  عدم  افغانستان، 
نیروهای خارجی در این کشور و حمایت 
جمله  از  جهان  کشورهای  از  برخی 
امنیتی  نیروهای نظامی و  از  ایاالت متحده 
افغانستان، تضمین های روشنی برای تأمین 

امنیت و ثبات استند.

اگر شما به یک مرد به صورت مستقیم پیشنهاد ازدواج دهید، معموالً حالِت 
دفاعی به خود می گیرد و عقب نشینی می کند؛ بنابراین بهتر است زمینه را مهیا 
کنید و کمی به انتظار بنشینید. برای شروع می توانید به ایده هایی که در زمینۀ 
ازدواج دارید اشاره کنید یا از این که ارتباط هدف دار را می پسندید صحبت 
کرده و به عکس العمل های او خوب توجه کنید. اگر مردی که حرف های 
شما را می شنود، صحبت را عوض کرد یا نشان داد که کاماًل عکِس شما فکر 

می کند، بهتر است وقِت خود را تلف نکنید! 
از دغدغه هایش باخبر شوید

از یاد نبرید فشار آوردن و انتظار عجله از طرف مقابل، داشتن جایگاه شما 
را در چشم او پایین می آورد. پس به جای این که از او بخواهید با سرعت 
بیشتری به خواستگاری بیاید، دریابید که به چه دلیل آماده گی برداشتن چنین 
که  دالیلی  و  کنید  صحبت  هم  با  مورد  این  در  می توانید  ندارد.  را  قدمی 
او  به  بتوانید  او می گیرند را جویا شوید. شاید شما  از  را  ازدواج  آماده گی 
در برطرف کردن شان کمک کنید و شاید این دالیل به شما برای صبِر بیشتر 
انگیزه بدهند. بهتر است با همفکری هم، پیش نیازهای رسیدن به این اهداف 
عالقه مند  او  به  که  مردی  اگر  کنید.  تعیین  را  مهلتی  و  کرده  مشخص  را 
شده اید، از شما مهلتی برای رسیدن به اهدافش خواست و قرار بر این شد که 
بعد از تحقق برنامه هایش به خواستگاری تان بیاید، چاره یی جز انتظار ندارید. 
در این مدت بهتر است میزان تالِش او برای تحقق وعده هایش را زیر ذره بین 
بگذارید. اگر بعد از این مدت هم بهانه تراشی و دالیلی را مطرح کرد که از 
نظر شما و اطرافیان تان قابل قبول و منطقی نبودند، بدانید که شما در حال 
از دست دادن فرصِت خود برای ازدواج هستید و بیهوده به این ارتباط دل 
بسته اید. اما اگر توضیحاِت او قانع کننده به نظر رسید و موضوعات مهمی 
مانند به اتمام نرسیدن تحصیل یا عدم آماده گی اولیۀ مالی را مطرح کرد، با 

توجه به شرایط سنی تان و مقدار زمانی که او الزم دارد، تصمیم بگیرید.
رابطه را بی دلیل کش ندهید

از یاد نبرید زمان ازدواج دختر و پسر متفاوت است و بسیاری از دختران با 
عبور از یک محدودۀ سنی، شانس کمتری برای ازدواج با کسی که سن و 
شرایط مناسب را داشته باشد، پیدا می کنند. گذشت زماِن طوالنی و بیشتر 
از 3 سال به انتظار پیشنهاد خواستگاری او نشستن، مشکالت بسیاری را در 
یک رابطه ایجاد می کند. بعد از چنین زمانی، احتمال این که طرف مقابل شما 
از بودن در این رابطه پشیمان شود یا شما با خسته شدِن خود این رابطه را 

به مرحلۀ تازه یی از تنش وارد کنید، زیاد است. 

منبع: پرشین پرشیا
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بخش دوم

چه گونه مرد محبوب مان را 
برای ازدواج راضی کنیم؟
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فهیم دشتی
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ترجمه: مرتضي شاپورگان 
ژرژ بلمونت مترجم، خبرنگار و دوست دیریِن هنری میلر 
برای   19۶9 سال  سپتمبر  در  که  مصاحبه  این  در  او  است. 
انجام داده است،  کوشش می کند  رادیو و تلویزیون فرانسه 
آثار، فلسفه و… این  با زنده گی،  ادبیات را  تا دوست داران 
نویسندۀ بزرگ و نوآورِ قرن بیستم که نظریاتش جوانان دهۀ 
٥٠ و ۶٠ را سخت تحت تأثیر قرار داده بود، آشنا سازد و 
چهرۀ پنهان و آشکارِ او را ترسیم کند. هنری میلر در سال 
1۸91 در خانواده یی مهاجر و آلمانی در نیویارک به دنیا آمد. 
مدت ها کارِ ثابتی نداشت. از سال 192٠ تا 192۴ در شرکت 
تلگراف اتحادیۀ غرب در نیویارک، و از سال 192۴ به بعد به 
عنوان نویسنده یی آزاد فعالیت می کرد. سال ها؛ یعنی از سال 
193٠ تا 19۴٠، در اروپا و بیش از هر جای دیگر در پاریس 
پاسیفیک  امریکا،  به  دوباره   19۴2 سال  در  و  کرد  زنده گی 
پورساید ـ کالیفرنیا، بازگشت و تا هفتم جون19۸٠ که تاریخ 

درگذشت اوست، در همان جا زنده گی کرد.
****

این  دعای تان  بودید،  بیست ساله  تقریباً   وقتی  شنیده ام 
بهترین  اما  از من نویسنده یی بساز.  بود: »خدای مهربان، 

نویسنده.«
اما این اغراق است. بین شانزده تا بیست ساله گی عالبًا دعا 
نه  اما  بسازی،  نویسنده یی  من  از  می شود  خدایا  می کردم، 
بهترین نویسنده. این فقط آرزوی جوانی بود و نه چیز دیگر.
ـ  دومی  داستایوفسکی  اگر  بودم  امیدوار  حقیقت،   در 
او  به  کمی  حداقل  نمی شوم،  ـ  امریکایی  داستایوفسکی 
نزدیک شوم. با این وصف از تۀ دل به خوبی می دانستم که 
حتا نمی توانم به او نزدیک شوم. از تۀ دل به خوبی می دانستم 
که نمی توانم به پای داستایوفسکی برسم. او خیلی باالتر از 

من قرار داشت و برایم الگو بود.
فقط الگو بود؟

مربوط  که  آن جا  تا  بود.  اکنون هامسون هم  او  کنار  در  نه. 
به موضوع و شخصیت ها می شد، داستایوفسکی حرف اول 
را می زد، اما از نظر سبک ـ سبکی که در تصور من بود و 
امیدوار بودم زمانی بر آن تسلط یابم ـ هرچند ممکن است 

خنده دار باشد، دلخواه من سبک کنوت هامسون بود.
می خواستم،  »من  می گویم:  خودم  به  غالبًا  هم  امروز  حتا 
معدود  به  نیز  او  بنویسم.  هامسون  مثل  می توانستم  من 
نویسنده گانی تعلق دارد که همواره آثار آن ها را بدون این که 
بار  پنج  را شاید  او  »رازها«ی  رمان  خسته شوم، می خوانم. 
خوانده ام و هر بار به این نتیجه می رسم که شاهکار است،  و 
به خود می گویم: »افسوس، که نمی توانی این طور بنویسی.«
من  سبک  از  وقتی  منتقدین،  که  است  این  قضیه  اهمیت 
صحبت می کردند، هرگز به کنوت هامسون فکر نکرده بودند 
و این شاید در آینده راهنمایی برای آن ها باشد. غالبًا مرا با آن 
رومی بزرگ... راستی اسمش چیست؟ ... آن رومی بزرگ؟ 
مقایسه  »ساتریکون«  پترونیوس  با  آربیتره،  پترونیوس  با   ...
می کردند. بله، الگوهای من که مایل به پیروی از آن ها بودم، 
نخست پترونیوس بود و سپس طبعًا رابله، اما به عنوان مثال 

هرگز بالزاک نبود.
هیچ وقت؟

بالزاک  دربارۀ  کلی  حکم  من  می کند.  خسته ام  بالزاک  نه 
به  ـ  است  رمان نویس   ... خیلی  شاید  نمی دانم...  نمی دهم. 
پرحجم  این قدر  مولفی  اثر  وقتی  »ساده نویس«.  نظرم خیلی 
کتاب  صد  می تواند  که  آدمی  به  بدگمانم.  همیشه  است، 
تعریف  برایم  جوانی  در  نمی کنم.  اعتماد  به راحتی  بنویسد، 
کرده اند که بالزاک سی رمان با نام مستعار نوشته است و تا 
سی ویکمین کتاب حتا یک کتاب را به نام خودش ننوشته 
بود. تصور می کنم که این کاماًل درست است. اما با وجود 

این، کمی بعید به نظر می رسد، این طور نیست؟
یادم می آید که قبل از آخرین جنگ جهانی، مدتی همیشه به 
من نامه می نوشتید ـ صرف نظر از شب هایی که با هم بودیم 
و دربارۀ مسایل مختلف حرف می زدیم ـ و در این نامه ها 

با اصرار به من توصیه می کردید کتابی از بالزاک را بخوانم.
واقعًا چه کتابی؟

»سرافیتا«

بله یادم می آید »سرافیتا« و »لویی المبر«
باالخره  که  »سرافیتا«  آن  از  قبل  اما  هم.  المبر«  »لویی 
مقاله یی  شما  حتا  کردم.  تشکر  شما  از  و  را خواندم  آن 
دربارۀ »سرافیتا« نوشته اید. با این وصف به بالزاک احترام 

می گذارید، این طور نیست؟
مطمئنًا و در حقیقت هم به همین سبب آن مقاله را نوشتم: 
بالزاک خود  که  دهم  نشان  این که  برای  بدلش«،  و  »بالزاک 
بالزاک را فاش کرده است. چون از خدا و فرشته یی که در 
درون ماست، گفت وگو می کند و به نظرم فرشته را درست 

فاش کرده است.
اما در »سرافیتا« این فرشته وجود دارد؟

بله، چون در حقیقت »سرافیتا« یکی از آثار اولیۀ اوست و 
نیست  تنها کسی  بالزاک  به عالوه،  علتش هم همین است. 
که عالقه به خواندن آثارش ندارم. خیلی ساده، نویسنده ها و 
کتاب هایی وجود دارند… آهان بله، »موبی دیک«. به عنوان 
مثال، هیچ وقت این کتاب را نخواهم خواند. سه، چهار بار 
از آن خوشم نمی آید. رمان  اما راحت بگویم،  سعی کردم، 
بزرگی است، اما برای من هرگز. و استاندال ... با کمال میل 
دوست دارم او را بشناسم، اما با وجود تمام عالقه ام موفق به 
این کار نشده ام. در مورد شکسپیر هم همین طور است. در 

جوانی آثار او را خواندم، اما هیچ چیز نفهمیدم. مطمئنًا این 
خالیی است،  فقط می ترسم که االن برای پر کردن آن کمی 
دیر شده باشد. صریح بگویم، چیزی که امروز هنوز مایل به 
کشف آن هستم، مولفین آثار مرموز و پنهان هستند… شاید. 
خیلی از آثار آن ها را خوانده ام: آن ها خیلی راحت مرا جذب 
می کنند. من نقطه ضعف شدیدی نسبت به آن چه علوم نهانی 
نامیده می شود، دارم. این سوال که این علوم مرا به چه جایی 
و  برایم شور  همواره  مباحث  این  اما  نمی دانم.  می رسانند؟ 

شعف بسیاری را به دنبال دارد. 
دو  که  می شود  گفته  غالبًا  نیست؟  این طور  است،  خنده دار 
تبلیغی نیست: علوم نهانی  دسته از کتاب ها محتاج به هیچ 
و پورنوگرافی، یا می شود گفت اروتیک و این بدون تردید 
درست است. هر دوی آن ها چیزی را که در وجود ماست و 

تشنۀ آن هستیم، تحریک می کنند.
بازگردم.  شما  الگوهای  به  دیگر  بار  یک  مایلم   
با وجود  داستایوفسکی و کنوت هامسون که می دانستم. 

این عالقه دارم که شرح بیشتری دربارۀ آن ها بدهید.
هامسون  کنوت  سبک  از  فقط  که  است  نادرست  اصوالً 
او  در  که  چیزی  اما  است،  مشکل  گفتنش  کنم.  گفت وگو 
دوست دارم ـ مطمئنًا چون خود من هم این اشتباه را دارم 
ـ این است که تمام شخصیت های اصلی زن او همیشه در 
عشق ناکام اند. من نیز در زنده گی خودم دقیقاً  این را تجربه 
کرده ام. با این حرف می خواهم بگویم: در این زمینه همواره 

سرخورده ام.
تصویری  امر  این  که  می رسد  نظر  به  اول  نگاه  در 
عشق؟  در  سرخورده گی  شماست.  از  تعجب برانگیز 
اطمینان دارم که برای بیشتر خواننده گان شما قابل درک 
فکر  بدانند،  سرخورده  فردی  را  شما  که  بود  نخواهد 

نمی کنید این طور نباشد؟
چون همیشه فقط از تجربیات عشقی خودم صحمت می کنم. 
اما از عشق های حقیقی و بزرگ حرف نمی زنم. مگر کمی 
دربارۀ مونا،  زنی که به دفعات در کتاب هایم بازمی گردد. اما 
از زنان دیگر، نه. دخترانی وجود دارند، یا بگوییم زنانی که 
یاد  یاد نمی شوند و نمی خواهم  هرگز در آن چه می نویسم، 
کنم و شاید هرگز هم یاد نکنم. این برای ما چیزی مانند تابو 

است. مایل نیستم از عشق حقیقی صحبت کنم. 
هنوز مایلم کمی روی دعای شما که از خدا می خواستید 
از شما نویسنده یی بسازد،  تأمل کنم. چه شد به این فکر 
افتادید که بنویسید؟ سوالی است بی معنی و احمقانه،  اما 

مهم!
مشکل  بسیار  گرفتم،  را  تصمیم  این  چه طور  این که  گفتن 

است. می دانید اصاًل حتا تا آن وقت که این دعا را کردم، یک 
کلمه هم ننوشته بودم. حتا یک بار هم سعی نکرده  بودم. فقط 
یک بار شروع کردم یک صفحه بنویسم. تازه آن هم نصف 
صفحه نوشتم،  با مداد و قبل از این که تمام کنم، آن را پاره 
کردم و با خود گفتم: »تو هیچ وقت نویسنده نمی شوی!« این 
حدود، دقیق تر نمی دانم، شاید ده سال قبل از شروع مجددم 
به نویسنده گی باشد. در حقیقت، در نتیجۀ پشت سر گذاشتن 
نوعی یأس، نویسنده شدم. بعد از آن کوشش کرده بودم همۀ 
کارهای ممکن فقط غیر از نویسنده گی را انجام دهم. بله هر 
کاری را. قبل از آن که نویسنده گی را شروع کنم، بیش از صد 
کار مختلف داشتم. باالخره به خود گفتم: »تو به درد هیچ 
کاری نمی خوری، چرا یک بار هم که شده نویسنده گی را 

امتحان نمی کنی؟«
این تعریفی که شما می کنید تا حدودی تعریفی خاص از 
نویسنده است. وقتی همه کاری را تجربه کرد، آن وقت با 

خودش فکر می کند: »اصاًل چرا نویسنده نشوم؟«
بله، تا حدی همین طور است. با این حال موضوع طبعًا کمی 
عمیق تر است. تصور می کنم که نویسنده متولد می شود. این 

همیشه عقیدۀ من بوده است.
 خود شما وقتی کودک بودید، خیلی کتاب می خواندید؟

مقابلم  کتابی  همیشه  بخوانم،  توانستم  که  زمانی  از  بله، 
جلو  هنوز  را  او  بود.  خیاط  پدرم  مثل  پدربزرگم  بود. 
چشم هایم می بینم که در حال دوزنده گی است و روی میز 
کوتاهش چهارزانو نشسته است. کنارش می نشستم و کتاب 
می خواندم، در آن موقع شش ـ هفت سالم بود. مادرم او را 
سرزنش می کرد و می گفت: »نگذار این بچه این قدر کتاب 

بخواند، برایش خوب نیست.«
چه نوع کتاب هایی می خواندید؟  کتاب های کودکان؟ 

طبیعی است. می دانید من به هیچ وجه نابغه که نبودم. اما از 
حدود شانزده ساله گی شروع کردم تا در تمام آثار نویسنده گان 

بزرگ عمیق شوم. بله، حتا در آثار بالزاک.
کتاب  انگلیسی  به  آن وقت  در  که  می آورم  به خاطر 
که  ترجمه یی  خواندم.  را  ساغری(  )چرم   chagrinleder
 The wild ass skin :از این عنوان شده بود عبارت از
)پوست خر وحشی( بود. وقتی این کتاب را می خواندم پدرم 
فکر  بیاوری.«  خانه  به  کتاب ها  این  از  نداری  »حق  گفت: 

می کرد که این کتاب پورنوگرافی است.
چه چیز شما را وادار کرد که کار خود را در آن شرکت 

تلگراف ترک کنید؟
تصمیم به این که نویسنده شوم. تحت فشار مونا، زن سابقم. 
آن جا  کار  متقاضی  صد  همیشه  مانند  آمدم  اداره  به  روزی 
باشم،   کرده  آن  دربارۀ  فکری  قباًل حتا  این که  بدون  و  بود،  
به منشی ام گفتم: »به مدیر تلیفون کن و بگو که من خسته 
برداشتم  را  کالهم  و  بیگ  کردم،  را جمع  کاغذهایم  شدم« 
از  که  آدمی  مثل  خیابان  در  می آید  یادم  به  شدم.  خارج  و 
آن  از  بعد  نمی شناختم.  پا  از  سر  باشد،  شده  آزاد  سیبری 
کافۀ  در  کردیم  کوشش  مونا  و  من  شد.  دوباره شروع  فقر 
»گرین ویچ ویلیج« و خیابان دوم نوشته هایم را که بد هم 
چاپ شده بود،  بفروشیم. اما موفق نشدیم. سپس به آب نبات 
فروشی پرداختیم. دو چمدان پر از آب نبات را به این طرف و 
آن طرف می کشیدیم. کار سختی بود. من بیرون می ماندم و او 
می رفت داخل. گاهی با یک اسکناس ٥٠ دالری برمی گشت. 
که  چیزی  ـ  می دانستم  انسان ها  همۀ  بدبخت ترین  را  خود 
اوج خود  به  پاریس  نداشت و در  پایانی  فقر  نبود.  درست 
رسید. فقط این همان فقر نبود. یک جوی قابل تحمل تر بود. 
فضای  واقع  در  این جا  اما  ـ  می بردم  رنج  که  است  طبیعی 

دیگری بود،  همه چیز دیگر.
هر بار وقتی پشت میز ماشین تحریرم می نشستم، دورتادورم 
روی دیوارها، همۀ کلماتی را که می خواستم به هر نحو در 
نوشته هایم وارد کنم، پیش روی خود داشتم و سعی می کردم 
همه را درهم و برهم و قر و قاطی در نوشته هایم وارد کنم. 

خنده ام  ابلهانه  کار  آن  از  می کنم،  فکر  آن  به  وقتی  امروز 
می گیرد. اما در پاریس تغییر کردم و این تغییر تنها از خود 
من نبود. نخست کتاب های بسیاری به زبان فرانسه خواندم 
و نوعی ساده نویسی در آن ها دیدم که در کارهای من نبود. 
آهنگ نامه ها به دوستانم تغییر یافت و این اولین نشانۀ تغییر 

من بود. دیگر به آن ها نامه های »یک نویسنده« نمی نوشتم.
بوده  من  در  نقاش  یک  از  چیزی  همیشه  که  می کنم  خیال 
بله،   بودم.  کرده  نقاشی  آبرنگ  با  نیویورک  در  قبالً   است. 
می شود گفت که در مرحلۀ سوم نویسنده شدم. با موزیک و 
پیانو شروع کرده بودم. پیانو، ارگ و چنگ را دوست داشتم،  
موزیک  هنوز  هم  امروز  نکردم.  کار  چنگ  با  هرگز  گرچه 
سرانجم  و  نقاشی  آن  از  پس  هنرهاست.  عالی ترین  برایم 
که  دیگر می گویم  یکبار  نویسنده گی  مورد  در  نویسنده گی. 
این  به  مسأله  وصف،  این  با  هستم.  پاریس  مدیون  بسیار 
وقتی  حتا  شناختم.  را  گرداب ها  پاریس  در  نبود.  ساده گی 
اولین کتاب هایم منتشر شد، تا مدت ها بعد از آن نتوانستم از 
مشکالت رهایی پیدا کنم. »مدار رأس السرطان« تقریبًا یک 
خودم  من  زدم.  باز  سر  قبول شکست  از  اما  بود.  شکست 
کتاب  یک  که  بفهمد  جهان  تمام  تا  کردم  کار  همه  تنها،  
خوب نوشته ام. امروز کمی خجالت می کشم،  بگویم، اما مثل 
دنیا آورده و نمی خواهد آن را  به  بودم که فرزندی  مادری 
می دانید،  کنم.  دفاع  آن  از  تا  کردم  مبارزه  بدهد،  دست  از 
من زیر چشمک های ستارۀ رأس الجدی متولد شدم،  دربارۀ 
این چشمک می گویند که به انسان معنای زنده گی عملی را 
می کنم،  فکر  دوباره  این مشکالت  همۀ  به  وقتی  می آموزد. 
خواه به دورۀ جوانیم در نیویورک یا بعد از آن به سال های 
پاریس ـ تصور می کنم چشم ها و گوش هایم را همیشه به 
اندازۀ کافی باز نگاه داشته ام. با کمال دقت به همۀ چیزهایی 
که به من گفته می شد، گوش می دادم و همۀ چیزهایی را که 
امروز هم همین  نگاه هم می بلعیدم و  با  می دیدم، در واقع 
کار را می کنم. این مطمئنًا نوعی آماده گی برای نویسنده شدن 

است یا شاید بیشتر برای خبرنگار شدن.
شخصیت های  به  خیلی  شما  قصه های  شخصیت های 
آدم های  زنده گی شان  در  که  داستایوفسکی  داستان های 
ـ  که  شخصیت هایی  دارد،  شباهت  هستند،  بی عرضه یی 
بشود گفت ـ خیلی جالب خودشان را نشان می دهند. آیا 

در زنده گی گرایش خاصی به بی عرضه ها دارید؟
همۀ  به  بلکه  تهی دستان.  به  به سرخورده گان،   فقرا،  به  بله. 
افرادی از این قبیل. بیشتر از معاریف و مشاهیر. به دلیل خیل 
که من هم کسی جز یک  به خود می گویم  ساده یی، چون 
آدم سرخورده نیستم. همیشه خود را با این قبیل افراد یکی 
می دانم. به نظر خودم در طول زنده گی در بسیاری از موارد 

سرخورده بوده ام و امروز هنوز از خود سوال می کنم... .
کمی اغراق می کنید؟

شاید، شاید، ولی این احساس را االن هم دارم. از این فکر 
نمی توانم رها شوم، می فهمید؟

این تصور وجود دارد که در حقیقت درک پوچی همین 
تا  کرده  کمک  شما  به  که  است  انسانی  جنب وجوش 

نویسنده شوید.
پوچی، بله، البته، امروز واژۀ بزرگی شده است. دایم از »تیاتر 
پوچی«، و »ادبیات پوچی« و غیره صحبت می شود. اما این 
ادبیات  از  گذشته  در  من  که  درکی  با  منطبق  الزامًا  ادبیات 
داشتم، نیست. نه، در آن وقت در این مورد بیش از هر چیز 
به بدی فکر می کردم: به پوچی بدی ها. مثاًل به این واقعیت 
انسان  فهمید  نخواهم  هرگز  می کشد.  جنگ  در  آدم  که 
چه گونه می تواند بجنگد. اما به طرف انبوه مردم رفتن و بر 
روی این یا آن آتش گشودن! وقتی این را می بینم، با خود 
می گویم که هنوز فاقد جوهر انسانی هستیم و مادام که جنگ 
در جهان وجود دارد، هرگز این جوهر را نخواهیم داشت. 
شاید این امر از جانب من خیال پردازی تلقی شود، اما آن را 
خیال پردازی نمی دانم. به عنوان مثال می توانم با دشمنم هم 
در صلح زنده گی کنم. چه چیز مانع می شود که دیگران هم 
همین کار را نکنند؟ به نظرم این کار قطعًا امکان پذیر است. 

انسان های بزرگی بوده اند که چنین زنده گی کرده اند.
اما متأسفانه بسیاری از آن ها دچار مصیبت شدند.

منظورتان این است که غالب آن ها شهید شدند؟
بله، به عنوان مثال مسیح و گاندی.
قطعًا اما این قاعدۀ عمومی نیست.

جریان  در  کنم.  مطرح  دیگری  سوال  پایان  در  مایلم 
ما  از  یک  هر  به  که  نقشی  از  بار  یک  گفت وگوی مان 
حدی  تا  شاید  که  کردید،  صحبت  است،  شده  واگذار 
خودتان  می کنید  تصور  آیا  باشد.  ما  شخصی  سرنوشت 

نقشی که به شما واگذار شده بود، ایفا کرده اید؟
فکر می کنم این سوالی است که اصاًل برایم مطرح نمی شود. 
اما تصور می کنم این بهترین نقشی بود که می توانسته است 

به من واگذار شود، چون آن را بازی کرده ام.
 آیا واقعًا نقش دیگری که شما آرزوی آن را داشته باشید، 

وجود نداشته است؟
نقش دیگری؟... چرا، شاید. اما در زنده گی دیگر، در تولد 
می کنم،  تصور  و  ـ  دیگرم  زنده گی  در  بله،  دیگری.  مجدد 
باشم... یک  کاماًل معمولی  انسان  مایلم یک  ـ  بارها گفته ام 
متضاد  ـ  می گوییم  انگلیسی  در  که  همان طور    ،nobody
کسی.... هیچ کس. بله، اگر بار دیگر به زمین بازگردم، آرزو 
دارم افتاده ترین انسان ها، یک ناشناس باشم، کسی که هیچ 

کاری نمی کند. این آرمان من است!

منبع: مد و مه
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تو هیچ
وقت 

نویسنده 
منی شوی!
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گفت وگوی خواندنی ژرژ بلمونت با هنری میلر
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والیت  سیاسی  چهره های  و  بزرگان  از  جمعی 
رییس  مسعود  ولی  احمد  با  دیدار  در  پنجشیر 
وضعیت  پیرامون  مسعود،  شهید  بنیاد  عمومی 
و  دیدار  کشور،  امنیتی  و  سیاسی  نگران کنندۀ 

گفت وگو کردند. 
در این دیدار که روز گذشته در مقر بنیاد شهید 
اشتراک کننده گان  شد،  برگزار  کابل  در  مسعود 
نگرانی های شان را از گسترش نا امنی در کشور 

با احمد ولی مسعود در میان گذاشتند. 
امنیتی کشور  و  بررسی وضعیت سیاسی  با  آنان 
پیش رو،  نگران کنندۀ  چالش های  و  تهدیدها  و 

طرح ها و پیشنهادهای شان را ارایه کردند. 
این فعاالن سیاسی در این نشست گفتند که باید 
از  برنامه ها و راه کارهایی را به هدف جلوگیری 
رفتن کشور به سوی بحران و ایجاد بستر مطمین 
در کشور روی دست گرفته شود و اقداماتی به 

هدف سالمت افغانستان اتخاذ گردد.  
شرکت  کننده گان گفتند که با توجه به حساسیت 
شرایط موجود  باید مردم مطمین شوند که کشور 
نخواهد  سقوط  مرج  و  هرج  و  بحران  به سوی 

کرد. 
بی پیشینه  گونۀ  به  اخیراً  کشور  امنیتی  وضعیت 

از  شماری  در  تروریستان  است.  شده  خراب 
والیت ها، جنگ های چریکی خویش را به جنگ 
و  شهروندان  از  برخی  کرده اند.  جبهه یی عوض 
دولت  درون  در  را  حلقاتی  سیاسی،  چهره های 
ساخته اند.  بحران  و  امنی  نا  گسترش  به  متهم 
اتهامی که رییس اجرایی دولت وحدت ملی آن را 

به شدت رد کرد. 
که  است  شده  سبب  امنیتی  بحران  از  نگرانی 
شخصیت های سیاسی کشور به فکر راه و چاره 

بیافتند. 

به مقام محترم دولت وحدت ملی جمهوری اسالمی 
افغانستان

ازاین که باشنده گان مکروریان اول روزی از اثر احمال 
البرز  ساختمانی  ریاست  امور  مسؤلین  زدوبندهای 
تدویر  محترم  ریاست  رفت  خواهند  فرو  مرداب  در 
و مراقبت مکروریان ها که یک اداره تصدی خدماتی 

بوده بودجه آن توسط باشنده گان تمویل می گردد.
می بایست فعالیت های آن طبق هدایات و مقرره توزیع 
عرضه  باشنده گان  به  خدمات  اپارتمان ها  فروش  و 
نمایند که با تأسف این ریاست محترم مکلفیت های 
خود را طبق مواد 2٥، 2۶ و 27 مقرره برای باشنده گان 
انجام نداده  که ما قباًل در مورد حل مشکل عرایض 
متعدد تحت شماره های 172 مورخ 1391/7/1 و 2۶2 
مورخ 1391/7/2۴ به کمیسیون محترم سمع شکایات 
مشرانو جرگه نیز تقدیم نمودیم که سودی نبخشید از 
جمله موادی که در آن عرایض تذکره بعمل آمده بود 
یک هم عدم موافقه باشنده گان به وصل کانالزیسیون 
بالک های جوار تپه مرنجان »امکان« که توسط شرکت 
اعمار  نورم های  خالف  البرز  ساختمانی  محترم 
شهرک های رهایشی بدون داشتن تصفیه خانه اعمار 
باشنده گان هم  موافقه  دلیل عدم  بود  گردیده شامل 
همان دالیل شعبات تخنیکی به شرح زیر بوده است.

پمپ استیشن مکروریان اول و دوم از مدت ۴٠ سال 
واترپمپ  داشته که  فعالیت  بدین سو طور 2۴ ساعته 
های مذکور دوره استهالک خودرا پیموده و گنجایش 
واترپمپ های  صورتی که  در  اضافی  فاضالب  انتقال 

جدید نصب نگردد ندارد.
اما ریاست محترم تدویر و مراقبت مکروریان ها بدون 
پروتوکول  یک  عقد  با  خود  فنی  نظر  داشت  درنظر 
که  باشندگان  خواست  خالف  یک سال  مدت  برای 
آن  مربوطه  تاسیسات  و  اپارتمان ها  اصلی  مالکین 
می باشند مبادرت ورزیده که تاکنون مواد آن نیز تحقق 
الذکر  فوق  کانالزیسیون بالک های  به وصل  نورزیده 
در  اند.  نموده  اقدام  اول  مکروریان  کانالزیسیون  به 
حالی که چندین بار فاضالب مکروریان ها از اثر بندش 
مسیر کانال ها برروی میدان ورزشی و چمن اصراف 

سرازیر  آن  اطراف  بالکهای  و  شهید  المعه  مکتب 
اپیدمی  یک  خطر  شیوع  از  حالی  که  است  گردیده 
که حیات باشنده گان و اطفال شانرا تهدید می نماید، 
نمی باشد و دلچسپ تر از همه این ست باوجود اینکه 
میعاد یک سال پروتوکول که الی ختم سال 139٠ بوده 

مدت ها قبل سپری و تمدید نگردیده است.
و شرکت  »امکان«  مرکزی  شورای  سال   ۴ مدت  در 
ساختمانی البرز حاضر نگردیده اند که حتی یک پول 
هم از این بابت به ریاست تدویر و مراقبت مکروریانها 
حاالن که  و  بوده  وصل  شان  کانالزیسیون  بپردازند. 
سیستم  پمپ های  باالی  تدریجاً  کانالزیسیون  وصل 
ریاست  رهبری  می رود.  شده  افزوده  فشار  بدرفت 
محترم  آمریت  متعدد  مکاتیب  اثر  از  مراقت  تدویر 
مکاتب  ارسال  به  صرف  انجینیری  و  پالن  عمومی 
عنوانی آمریت محترم آبرسانی و کانالزیسیون بسنده 
مکاتب  به  وقعی  آمریت هم جزئی ترین  کهآن  نبوده 
شان نگذاشته و مقام ریاست هم هیچ گاهی عماًل در 

صدد مسدود ساختن کانال فاضالب بالک های »امکا« 
اقدام ننموده اند. و فاضل آب های آپارتمان های مذکور 
جریان  اول  مکروریان  بدرفت  سیستم  به  سابق  مثل 
جدی  توجه  زمینه  در  زیربط  مقامات  هرگاه  دارد 
ننمایند در آینده نه چندان دور فاضل آبهای متعفن در 
چهار اطراف بالکها سرازیر خواهد شد و یک بحران 

بد محیط زیست تبارز خواهد نمود.
فوق  معضل  رفع  حصه  در  امور  اولیا  که  امید  بنااً 
دربدو،  نمود  اضافه  باید  دارند.  مبذول  جدی  توجه 
پمپ  یک  اول  مکروریان  بدرفت  سیستم  تأسیس  و 
بود که  کار گذاری گردیده  به قطر کالن  زمینی  زیر 
جهت حفظ متقدم در صورت نبود برق ویا غیر فعال 
شکل  به  آن  از  فاضالب  واترپمپ های  مؤقت  بودن 
اضطراری استفاده می گردید آنهم به دریایی کابل بطور 
مستقیم وصل بود که در زیر زمینی مدفون بود فعاًل 
نام  به  که  نمی باشد  موجود  مذکور  وسیله  متأسفانه 

)خود خروج(یاد می شد.
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19 گروگان با شماری از...
بشردوستانه  نهادهای  که  زمانی  و  می کردند  زندگی  غارها 
افغانستان برای کمک نزد آن ها رفتند، برخی از آن ها خود را 

انفجار دادند و کشته شدند.
به گفته اشرف غنی، اطفال به جا مانده از این »تروریست های 
بین المللی« با مسافران تبادله شده اند: »یک قسمت )تعداد( 
این اطفال تحت حفاظت امنیت ملی بودند و در مهمانخانه ها 
نگهداری می شدند. این اطفال سرپرست نداشتند و در ضمن 
مذاکرات ارتباطاتی پیدا شد و برای آینده این ها اقدام شد.«

افراد،  این  رهایی  بدل  در  که  اند  گفته  منابع  برخی  اما 
شماری از تروریستان خارجی که در زندان امنیت ملی به 
سر می بردند، آزاد شده اند که در میان آنان شماری از زنان 

و نوجوانان نیز هستند. 
کودکان  نام  به  می رود  احتمال  که  می  گویند  تحلیلگران 
جوانانی رها شده باشند که برای انجام حمالت تروریستی 

به افغانستان آمده بودند. 
اما چیزی که در سخنان آقای غنی وضاحت دارد این است 
که گروگان ها در بدل رهایی افراد مورد نظر گروگان گیران 
گفته اند  رسانه ها  به  غزنی  والیت  در  منابع  و  شده اند  آزاد 
که برای رهایی باقی مسافران، تروریستان خواستار پول و 
ترمیم وسایلی شده اند که در اثر عملیات نیروهای امنیتی 

تخریب شده است. 
انتقاد  مورد  افغانستان  این گروگان گیری حکومت  از  بعد 
نمی دهد.  انجام  کاری  آن ها  آزادی  برای  که  داشت  قرار 
افغانستان  از  اعتراضی زیادی در داخل و خارج  تظاهرات 

در این رابطه برگزار شده بود.
»مسائل  که  گفت  انتقادها  این  به  واکنش  در  غنی  اشرف 
امنیتی تدبیر، تحمل و حوصله می خواهد. امید است از این 
حادثه تمام هم وطنان ما درس بگیریم که اولین وظیفه ما 
حفظ جان وطنداران ماست که در خطر می باشند. بنابراین، 
هر وقتی که دولت خاموش می باشد، معنی اش تعهد است 

نه عدم توجه.«
پایان ماه ها انتظار

وابستگان و خانواده های این 31 مسافر هفته ها است که در 
از  کرده اند. شماری  برپا  کابل خیمه تحصن  زرنگار  پارک 
فعاالن جامعه مدنی نیز این خانواده ها را همراهی می کنند و 

مخارج آن ها را فراهم می نمایند.
خبری که صبح روز دوشنبه از آزادی گروگان ها نشر شد، 
دریچه امید را برای مادرانی باز کرد که شب و روز در انتظار 

عزیزان شان لحظه شماری می کردند.
جواد از اقارب یکی از گروگان ها با ابراز خرسندی گفت: 
منتظر  و  نشستیم  خیمه  زیر  ما  روز   ۸٠ که  این  از  »بعد 
شان  آزادی  شاهد  امروز  بودیم،  شان  پیام  کوچک ترین 
هستیم، صدای شان را می شنویم و عکس های شان را می 

بینیم.«
بی بی عایشه مادر یکی از گروگان های زابل که در خیمه 
برای  گفت  می برد،  سر  به  کابل  زرنگار  پارک  در  تحصن 
آزادی 19 تن خوشحال است ولی از این که همه 31 نفر 
روی  »بهترین خوشی  دارد:  نگرانی  نشده اند  آزاد  گروگان 
دنیا است برای ما. از خدا می خواهم که بقیه شان هم آزاد 
آزاد  نفر   31 همه  که  خاطری  به  هستم  ناراحت  شوند. 

نشده اند.«

نامۀ سرگشاده اهالی مکروریان اول

شریف با غنی دیدار...
وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه یی اعالم کرد :» در این 
و  غنی گفت وگوی خصوصی  اشرف  با  نواز شریف  سفر، 

محرمانه خواهد داشت.«
در این بیانیه آمده است از دیگر برنامه کاری در سفر نخست 
وزیر به پاکستان شامل دیدار با عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 

حکومت افغانستان و یک هیأت بلندپایه دیگر است.
با  نزدیک  همکاری های  برقراری   «: می افزاید  بیانیه  این 

افغانستان یکی از اولویت های سیاست خارجی پاکستان
و همچنین یکی از اولویت های اصلی نواز شریف با کشور 

همسایه است.«
دیدار   «: کرد  تاکید  پاکستان همچنین  امور خارجه  وزارت 
نخست وزیر این کشور از افغانستان در زمانی انجام می شود 
مشترک  دیدگاه  و  متقابل  اعتماد  با  جانبه  دو  روابط  که 
همکاری ها به منظور ایجاد منطقه ای باثبات و آرام در حال 

پیگیری است.«
در این بیانیه آمده است این سفر به تقویت بیشتر همکاری 
های دو جانبه و همچنین تالش مشترک دو کشور جهت 

برقراری صلح، ثبات و رونق این منطقه منجر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از اسالم آباد، در این سفر 
نخست  خارجی  امور  و  ملی  امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج 
سید  پاکستان،  ارتش  فرمانده  شریف  راحیل  جنرال  وزیر، 
خارجه،  امور  در  شریف  نواز  ویژه  معاون  فاطمی  طارق 
احمد چودری )Ahmad Chaudhry( وزیر امور خارجه 
را  وزیر  نخست  این کشور،  بلندپایه  مقامات  از  تعدادی  و 

همراهی خواهند کرد.

نگـرانی شدید از وضعیت کشـور
در نشست بنیاد شهید مسعود
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ورزش

مقایسه مورینیو و گوآردیوال 

از نگاه مارادونا

رونالدو:

 فـوتبال روز دنیا فاقـد ستـارگـان الزم است

با  گوآردیوال  پپ  جانشینی  احتمال  درباره  نمی خواهد  منچسترسیتی  سرمربی 
خودش صحبت کند. او گفت، توانسته فلسفه باشگاه منچسترسیتی را حفظ کند 

و این بسیار مهم است.
به  را  ارزشمندی  پیروزی  انگلیس  برتر  لیگ  در هفته سی وششم  منچسترسیتی 

دست آورد و توانست برابر کوئینز پارک رنجرز با ۶ گل به پیروزی برسد تا با 
73 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی باقی بماند. البته شاگردان مانوئل پیگرینی 
دو بازی بیشتر نسبت به آرسنال انجام داده اند که در صورت پیروزی توپچی ها 

در دیدارهای عقب افتاده به رده سوم سقوط خواهند کرد.
مانوئل پیگرینی، سرمربی شیلیایی منچسترسیتی که این روزها شایعات زیادی 
کوئینز  با  دیدار  در  تیمش  نمایش  درباره  می رسد،  گوش  به  اخراجش  درباره 
پارک رنجرز گفت: فصل قبل عنوان قهرمانی را در رقابت های لیگ جزیره به 
دست آوردیم ولی کسی از سبک بازی تیم ما صحبت نکرد. حتی وقتی یک تیم 
می بازد باید از سبک بازی اش سخن به میان آورد. ما سبک بازی خود را تغییر 
نمی دهیم. باید تیم به گلزنی های زیاد خود ادامه دهد و در خط دفاعی نیز اجازه 

خودنمایی به حریف ندهد.
هر چند پیگرینی در هفته های اخیر نتایج خوبی را با منچسترسیتی کسب کرده 
است اما شایعات زیادی درباره اخراج او در پایان فصل و انتخاب پپ گوآردیوال 

به عنوان جانشینش به گوش می رسد.
پیگرینی در واکنش به احتمال اخراجش و جانشینی گوآردیوال گفت: تا به حال 
چیزی نشنیده ام. هیچ کدام از مسووالن باشگاه منچسترسیتی در این باره با من 

صحبت نکرده اند و عالقه یی هم ندارم تا به این موضوع بپردازم.
دیتمار هامان، ستاره سابق لیورپول و تیم ملی فوتبال آلمان چند روز پیش از 
توافق باشگاه منچسترسیتی با سرمربی کنونی بایرن مونیخ خبر داد و اعالم کرد 
با  که گوآردیوال فصل آینده مربی منچسترسیتی خواهد بود؛ چرا که رابطه اش 
هواداران بایرن خوب نیست و همین باعث شده است تا به جدایی از این تیم 

فکر کند.

نیمار موفق شده است میانگین گلزنی بهتری را نسبت به لیونل مسی ثبت 
کند.

پس از آن که ستاره برزیلی بارسلونا در دیدار با سویا تعویض شد و واکنش 
نشان داد، در تمامی بازی های تیمش حضور داشت و حتی یک دقیقه را هم 
از دست نداده است. او همچنین از آن پس گل های بیشتری را برای کاتاالن ها 

به ثمر رسانده است.
تیم  کاپیتان  بارسلوناست.  بهترین شرایط خود در  نیمار در  نظر می رسد  به 
ملی فوتبال برزیل در ۶ دیدار پیشین تیمش مقابل پاری سن ژرمن، اسپانیول، 
ختافه، کوردوبا، بایرن  مونیخ و رئال سوسیداد گلزنی کرده است که هیچگاه 

در دوران فوتبالش نتوانسته بود چنین رکوردی را از خود به جا بگذارد.
پس از آن که لوییس انریکه در ورزشگاه رامون سانچس پیسخوان و مقابل 
سویا، نیمار را از بازی بیرون کشید و این بازیکن هم خشم خود را به انریکه 
نشان داد، بارسلونا هشت بازی انجام داده و نیمار هم 72٠ دقیقه در ترکیب 
این تیم حاضر بوده است. او توانسته میانگین گلزنی خودش را نیز باالتر ببرد 
و این را در همه دیدارهایی که در آن حاضر بود، به حریفان نشان داده است.
برای  فصل  این  در  که  مسابقه یی   ۴۶ در  او  شد  موجب  نیمار  خوب  فرم 
بارسلونا انجام داده است، موفق به زدن 3٥ گل شود. اگر به آمار گل های زده 
کریم بنزما )22( و گرت بیل )17( نگاه کنیم می بینیم که نیمار فقط چهار گل 

کمتر از مجموع گل های بنزما و بیل به ثمر رسانده است.
پیراهن  با  خود   ٥٠ شماره  گل  زده  به  موفق  سوسیداد  رئال  مقابل  نیمار 
با  گل   ٥٠ رکورد  به  رسیدن  برای  مسی  لیونل  شد.  بازی   ۸7 در  بارسلونا 

پیراهن بارسلونا 119 بار به میدان رفته بود

سرمربی  از  ستایش  به  آرژانتین  فوتبال  اسطوره 
فوتبال  کنونی  مربی  بهترین  را  او  و  پرداخت  چلسی 
به  را  مورینیو  مارادونا همچنین گفت،  دانست.  جهان 

گوآردیوال ترجیح می دهد.
هر چند بسیاری از سبک بازی تیم های ژوزه مورینیو 
انتقاد می کنند اما باید اعتراف کرد که این مربی پرتغالی 
بازی  مربیان جهان است. شاید دیدن  بهترین  از  یکی 
او  اما  باشد  تیم های مورینیو کسل کننده و آزاردهنده 
در تیم هایی که مربیگری کرده، نتایج درخشانی را به 
دست آورده است و می توان او را یکی از موفق ترین 

مربیان جهان دانست.
رونالدو  کریستیانو  با  لیونل مسی  مقایسه  که  همچنان 
مربیگری هم  دنیای  در  روزها  این  است،  عادی شده 
چرا  می پردازند؛  مورینیو  با  گوآردیوال  پپ  مقایسه  به 
که این دو مربی بزرگ نماد دو فلسفه خاص فوتبالی 
هستند که یکی بر اساس فوتبال زیبا و تماشاگرپسند 
نتیجه گرا استوار  و دیگری بر اساس فوتبال دفاعی و 

است.
که  آرژانتین  فوتبال  اسطوره  مارادونا،  آرماندو  دیگو 
زیباست  و  بازی هجومی  به  از عالقمندان  یکی  خود 
هم  این  که  می دهد  ترجیح  گوآردیوال  به  را  مورینیو 
با  مورینیو  مقایسه  در  او  است!  جالب  خود  نوع  در 
گوآردیوال و این سوال که کدامیک از این دو مربی را 
به دیگری ترجیح می دهد، این گونه پاسخ داد: از نظر 
نظر شخصی  این  از گوآردیوالست.  بهتر  مورینیو  من 
مربی  هنوز  گوآردیوال  دارم.  ایمان  آن  به  و  است  من 
جوانی است. او برای این که به سطح مورینیو برسد، 
به زمان نیاز دارد؛ هم چنان که مورینیو هم برای اثبات 

توانایی های خود به زمان نیاز داشت.
مربی  بهترین  مورینیو  من  نظر  از  داد:  ادامه  مارادونا 
کنونی فوتبال جهان است. او به خوبی می داند که چه 
مورینیو در سخن  است.  مهم  بسیار  این  و  می خواهد 
گفتن نیز بسیار هوشمندانه عمل می کند و تمام سخنان 
بسیار  است.  برنامه ریزی شده  پیش  از  و  او هدف دار 
مربی  او  دارم.  مورینیو  مانند  دوستی  که  خوشحالم 
بزرگی است و در حال حاضر از نظر من بهترین است.
همین  و  دارد  مورینیو  با  خوبی  بسیار  رابطه  مارادونا 
پرتغالی  مربی  این  از  ستایش  به  تا  است  شده  باعث 
بپردازد. وقتی مورینیو هدایت رئال مادرید را بر عهده 
داشت، از مارادونا دعوت کرد تا از باشگاه رئال دیدن 
کند و این باعث شده است تا اسطوره فوتبال آرژانتین 
چلسی  پرتغالی  سرمربی  از  ستایش  به  گونه  این  نیز 

بپردازد. ستاره پیشین سلسائو معتقد است به غیر از مسی، رونالدو و نیمار این روزها 
فوتبال جهان ستاره دیگری ندارد.

پرتغالی  لیونل مسی آرژانتینی و کریستیانو رونالدو  در هفت سال گذشته 
جایزه بهترین بازیکنان جهان را از آن خود کرده اند و تنها بازیکنی که به نظر 
می رسد در این زمینه یارای رقابت با آنها در آینده باشد، نیمار برزیلی است.

رونالدو، ستاره پیشین تیم ملی فوتبال برزیل که در دوران بازیگری اش برای 
دو تیم رئال مادرید و بارسلونا بازی کرده در گفت و گو با روزنامه »مارکا«ی 
نظر من  هم مسی فوق العاده  به  اسپانیا گفت: همان طور که زیدان گفته 
باورنکردنی  نیمار هم  است، کریستیانو رونالدو فوتبالیستی هیجان انگیز و 

هستند اما با این وجود فوتبال روز دنیا فاقد ستارگان الزم است.
به  آوردنش  روی  احتمال  مورد  در  ادامه  در  رئال مادرید  پیشین  مهاجم 
زین الدین دوست  کرد:  عنوان  کهکشانی ها  پیشین  ستاره  همانند  مربیگری 
من است و هر روز در مورد فوتبال با هم صحبت می کنیم. امروز  او به 
ندارم.  مربیگری  به  عالقه ای  هیچ وجه  به  من  ولی  آورده  روی  مربیگری 

فشاری که روی بازیکن در زمین است روی مربی هم هست.

واکنش پیگرینی به توافق منچسترسیتی با گوآردیوال

میانگیـن گلزنـی نیمار بهتـر از مسـی
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نخست وزیر پاکستان ضمن تبریک پیروزی همتای انگلیسی خود گفت که با 
روی کار آمدن دولت »دیوید کامرون« نخست وزیر انگلیس همکاری دوجانبه 

با پاکستان گسترش می یابد.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان به همتای انگلیسی خود در مورد موفقیت 
حزب »محافظه کار« در انتخابات انگلیس تبریک گفت و اعالم کرد که روابط 

اسالم آباد با »لندن« در آینده گسترش خواهد یافت.
وی افزود: دولت جدید انگلیس روابط خود در بخش های تجاری و اقتصادی 

را گسترش خواهد داد.
در دولت  پاکستانی  اتباع  برخی  از حضور  امیدواری  ابراز  نواز شریف ضمن 
انگلیس اظهار داشت که امیدوار است اتباع پاکستانی که در انگلیس روی کار 

آمده اند، در گسترش روابط و دوستی دو کشور نقش کلیدی ایفا کنند.
نخست وزیر پاکستان چندی پیش، پس از سفر به ریاض وارد لندن شد و با 
»دیوید کامرون« همتای انگلیسی خود در خیابان »داونینگ« این شهر دیدار کرد.
مقامات انگلیس و پاکستان در این دیدار در مورد روابط دوجانبه اسالم آباد - 
لندن و امور منطقه ای، بین المللی و وضعیت کنونی خاورمیانه به بحث و تبادل 

نظر پرداختند.
حزب محافظ کار انگلیس به رهبری دیود کامرون، پس از شمارش آرا باردگیر 

در این کشور روی کار آمده و اسالم آباد نیز از زمان استقالل پاکستان، رابطه 
خوبی با این کشور دارد.

در  فرانسیس  پاپ  زحمات  از  واتیکان  در  حضور  با  کوبا  جمهوری  رییس 
میانجیگری در روابط کوبا-امریکا تشکر و اظهار کرد تا حدی تحت تاثیر اقدامات 

پاپ قرار گرفته که در فکر بازگشت به کلیساست!
که  کوبا  رییس جمهوری  کاسترو،  رائول  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
برای گفت وگو با پاپ به واتیکان سفر کرده بود پیش از آغاز دیدار خصوصی 

خود مورد استقبال رهبر کاتولیک های جهان قرار گرفت.
قرار است پاپ در ماه سپتمبر و پیش از سفر خود به امریکا به کوبا سفر کند.

در  را  کمونیست ها  که  کوبا  انقالبی  رهبر  کاسترو،  فیدل  برادر  کاسترو،  رائول 
این کشور به قدرت رساند، پس از ترک واتیکان به تحسین اغراق آمیز از پاپ 

پرداخت.

وی در اظهاراتش درباره رهبر مسیحیان جهان گفت: پاپ، یسوعی است و من 
یسوعیان  مدرسه  در  من  هستم.  یسوعی  می کنم  احساس  موارد  بعضی  در  هم 

تحصیل کرده ام.
ایتالیا  وزیر  نخست  رنتزی،  ماتئو  دفتر  در  که  کنفرانس خبری خود  در  کاسترو 
برگزار می شد، ادامه داد: در ماه سپتامبر که پاپ قرار است به کوبا بیاید، من قول 

می دهم که در تمام مراسمی که حضور دارند با رضایت شرکت کنم.
رهبر کوبا با اشاره به عالقه خود به پاپ افزود: من تمام متن های سخنرانی های 
پاپ را مطالعه می کنم و اگر پاپ به همین روند ادامه دهد من عبادت کردن را از 

سر خواهم گرفت و در این باره شوخی نمی کنم!
با  کوبا  دولت  نامناسب  برخورد  پیشتر  که  شد  مطرح  حالی  در  سخنان  این 

دگراندیشان انتقادات زیادی را در واتیکان برانگیخت.
کاسترو درباره تغییر در کوبا گفت: من عضو حزب کمونیست کوبا هستم؛ حزبی 
اجازه  افراد  این  به  ما  اکنون  اما  نمی دهد  فعالیت  اجازه  مذاهب  پیروان  به  که 

می دهیم و این گامی مهم خواهد بود.
رییس جمهور کوبا همچنین درباره پاپ فرانسیس عنوان کرد: من به شدت تحت 

تاثیر هوش، تواضع و فضیلت های او قرار گرفتم.
عالوه بر این کاسترو از تالش پاپ در بهبود روابط هاوانا-واشنگتن تشکر کرد.

رهبر کوبا در این سفر با رنتزی نیز دیدارکرد. وی در سخنانش پس از دیدار با 
نخست وزیر ایتالیا با اشاره به حذف نام کوبا از لیست کشورهای حامی تروریسم 

ابراز امیدواری کرد، کشورش بیش از گذشته شاهد بهبود روابط با آمریکا باشد.
در این سفر پاپ به کاسترو مدال سنت مارتین تورس را اهدا کرد. این مدال به 

کسانی اهدا می شود که از مستمندان دستگیری می کنند.

نخست وزیر پاکستان:

روابط تجاری و اقتصادی پاکستان با دولت جدید انگلیس گسترش می یابد

کاسترو:

 تأثیر منش پاپ ممکن است مرا به کلیسا باز گرداند!

چین از نیروهای 
روس  دعوت کرد

وزارت دفاع چین اعالم کرد، دولت این کشور از نیروهای 
روسی برای شرکت در رژه ماه سپتمبر که به مناسبت پایان 
است؛  کرده  دعوت  می شود،  برگزار  دوم  جهانی  جنگ 
در  از حضور  را  غربی  کشورهای  شاید سران  که  اقدامی 

این مراسم بازدارد.
اعالم  از  هنوز  چین  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشورهای دعوت شده به رژه مذکور خودداری کرده اما 
می گوید این کشور احتماالً نمایندگان متحدان غربی خود 
را که طی جنگ جهانی در کنار آن جنگیده اند، دعوت کند.
جینپینگ،  شی  می رود  انتظار  مساله  این  به  توجه  با 
رئیس جمهور چین میزبان تعدادی از مقامات غربی باشد اما 
غربی ها بیشتر نگران حضور والدیمیر پوتین، رییس جمهور 

روسیه در این مراسم هستند.
پیش از این در روز شنبه شی جینپینگ در حالی به منظور 
شرکت در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به مسکو 
سفر کرده بود که سران کشورهای غربی از شرکت در این 

مراسم خودداری کردند.
در همین حال وزارت دفاع چین با انتشار بیانیه یی اعالم 
نظامی  فرماندهان  از  تعدادی  از حضور  کرد، دولت چین 
روسیه و اعضای ارتش این کشور در رژه مراسم سالگرد 

پایان جنگ جهانی دوم به گرمی استقبال می کند.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
5
6
7


